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DIRETORIA DE INVESTIMENTOS DA PRE-DIRETORIA DE INVESTIMENTOS DA PRE-
CE CE tem o prazer de comunicar aos partici-tem o prazer de comunicar aos partici-
pantes do Plano Prece III, que a cota do plano pantes do Plano Prece III, que a cota do plano 
atingiu em fevereiro de 2022 o maior valor atingiu em fevereiro de 2022 o maior valor 

histórico já verificado. Ao registrar histórico já verificado. Ao registrar R$ 5,016645R$ 5,016645, a cota , a cota 
ultrapassou uma marca emblemática de ultrapassou uma marca emblemática de MAIS DE 400% MAIS DE 400% 
DE RETORNO DE RETORNO desde a criação do plano em 2006 e iní-desde a criação do plano em 2006 e iní-
cio da apuração de rentabilidade dos seus ativos. Con-cio da apuração de rentabilidade dos seus ativos. Con-
forme demonstrado no forme demonstrado no GRÁFICO ABAIXOGRÁFICO ABAIXO, o , o PLANO PLANO 
PRECE III APRESENTA UM RETORNO NOMINAL DE PRECE III APRESENTA UM RETORNO NOMINAL DE 
401,7% (25% AO ANO EM MÉDIA), ENQUANTO O 401,7% (25% AO ANO EM MÉDIA), ENQUANTO O 
CDI E POUPANÇA REGISTRAM RESPECTIVAMEN-CDI E POUPANÇA REGISTRAM RESPECTIVAMEN-
TE RETORNOS DE 294,5% E 155,4% NO MESMO TE RETORNOS DE 294,5% E 155,4% NO MESMO 
PERÍODO. PERÍODO. Quando é Quando é 
feita uma comparação feita uma comparação 
direta, constata-se que direta, constata-se que 
o retorno do plano su-o retorno do plano su-
perou em 136,4% o perou em 136,4% o 
retorno do CDI e em retorno do CDI e em 
258,5% o retorno da 258,5% o retorno da 
Poupança desde o iní-Poupança desde o iní-
cio de suas atividades. cio de suas atividades. 
É importantedestacar É importantedestacar 
que essa evolução his-que essa evolução his-
tórica constata que o tórica constata que o 
valor da cota do valor da cota do PLANO PRECE IIIPLANO PRECE III mais do que quin- mais do que quin-
tuplicou seu valor nominal desde a sua criação.tuplicou seu valor nominal desde a sua criação.

Cumpre informar que o Cumpre informar que o PLANO PRECE IIIPLANO PRECE III, diferente-, diferente-
mente dos outros planos existentes e geridos pela Prece, mente dos outros planos existentes e geridos pela Prece, 
não possui em seu portfólio ativos herdados de gestões não possui em seu portfólio ativos herdados de gestões 
passadas. Sendo assim, podemos classificar o passadas. Sendo assim, podemos classificar o PLANO PLANO 
PRECE III PRECE III como uma importante ferramenta de análise como uma importante ferramenta de análise 
de performance da gestão da Prece na figura de sua de performance da gestão da Prece na figura de sua 

atual atual DIRETORIA DE INVESTIMENTOSDIRETORIA DE INVESTIMENTOS. A comparação . A comparação 
específica com a variação do CDI e Poupança se justifica específica com a variação do CDI e Poupança se justifica 
pela composição dos percentuais de alocação recursos, pela composição dos percentuais de alocação recursos, 
majoritariamente concentrados no segmento de Renda majoritariamente concentrados no segmento de Renda 
Fixa. Atualmente a proporção de alocação de recursos Fixa. Atualmente a proporção de alocação de recursos 
se encontra em aproximadamente 82% no segmento de se encontra em aproximadamente 82% no segmento de 
Renda Fixa, 10% em Operações com Participantes e 8% Renda Fixa, 10% em Operações com Participantes e 8% 
no segmento de Renda Variável. Entende a no segmento de Renda Variável. Entende a DIRETORIA DIRETORIA 
DE INVESTIMENTOS DE INVESTIMENTOS que esta é a composição mais que esta é a composição mais 
próxima da ideal em termos de configuração de uma próxima da ideal em termos de configuração de uma 
relação de retorno satisfatório, associada a um baixo relação de retorno satisfatório, associada a um baixo 
grau de risco. Reiteramos que os ativos do segmento grau de risco. Reiteramos que os ativos do segmento 
de Renda Fixa apresentam retornos diferenciados em de Renda Fixa apresentam retornos diferenciados em 

relação aos pratica-relação aos pratica-
dos no mercado, bem dos no mercado, bem 
como os retornos veri-como os retornos veri-
ficados nos outros dois ficados nos outros dois 
segmentos acabam, segmentos acabam, 
na média, por alavan-na média, por alavan-
car e potencializar os car e potencializar os 
resultados totais.resultados totais.

Portanto, fica des-Portanto, fica des-
ta forma renovado o ta forma renovado o 
compromisso da busca compromisso da busca 

constante pelos mais satisfatórios retornos para o constante pelos mais satisfatórios retornos para o PLA-PLA-
NO PRECE IIINO PRECE III, através de criteriosa escolha, manu-, através de criteriosa escolha, manu-
tenção e negociação de ativos existentes nos mercados tenção e negociação de ativos existentes nos mercados 
onde há possibilidade de atuação. Vale destacar que onde há possibilidade de atuação. Vale destacar que 
todo esse processo acontece em observância das mais todo esse processo acontece em observância das mais 
rígidas e robustas normas de governança e controles rígidas e robustas normas de governança e controles 
internos, bem como em total aderência as normas e leis internos, bem como em total aderência as normas e leis 
que regulamentam o segmento de Entidades Fechadas que regulamentam o segmento de Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC).de Previdência Complementar (EFPC).
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